
WNIOSEK O SEPARACJĘ (BEZ MAŁOLETNICH DZIECI) 
 
Miejscowość, dnia ...................r. 
 
Sąd Okręgowy w ……………….  
Wydział Cywilny 
ul. ……………………. 
…-… …………. 
 
Wnioskodawcy: 
1. …………….. ul. ………………..  …..-….. …………….. 
PESEL:  
2. . …………….. ul. ………………..  …..-….. …………….. 
PESEL:  

 
ZGODNY WNIOSEK O SEPARACJĘ 

 
Zgodnie wnosimy o: 
 
1)orzeczenie separacji małżeństwa zawartego dnia ……………, nr aktu …………………, pomiędzy …………………., ur. 
…………………. r. w ……………….., s. ……………………………, z pozwaną ………………, z d. ……………, ur. …………………….. r. w 
………………, c. …………………………..; 
 
2)przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dla wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu 
pożycia pomiędzy stronami, ustania wszelkich więzi między nimi. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3w zw. z art. 13 § 2k.p.c. oświadczamy, że pomiędzy nami toczyły się mediacje, w 
wyniku których strony zgodnie składają niniejszy wniosek. 
 
UZASADNIENIE 
 
Informacje ogólne.  
 
Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………………… w dniu 
…………………………... (nr aktu małżeństwa ………………….). 
 
Dowód: Załącznik nr 1–odpis skrócony aktu małżeństwa. 
 
Sytuacja w małżeństwie stron; rozkład pożycia. Po zawarciu związku małżeńskiego pożycie stron początkowo 
układało się prawidłowo. Strony nie zdecydowały się na wspólne dziecko, jednak pod ich opieką znajdowało się 
dwóch synów pozwanej z pierwszego małżeństwa. Powód starał się zapewnić pozwanej, jak i jej dzieciom jak 
najlepsze warunki bytu, był oddanym mężem i ojczymem. Jednak z upływem lat –z uwagi na rozbieżność 
charakterów małżonków –pomiędzy stronami stopniowo wygasała więź uczuciowa. Powód próbował ratować 
związek małżeński przez udział w terapiach psychologicznych, jednak próby te nie przyniosły zamierzonego 
rezultatu. Sytuacja pomiędzy stronami stała się w końcu tak napięta, że blisko rok temu powód wyprowadził się 
od pozwanej. Do dnia dzisiejszego powód mieszka u swojej matki, a pomiędzy stronami całkowicie ustała więź 
uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza. Mając powyższe na uwadze, trudno mówić o prowadzeniu wspólnego 
gospodarstwa domowego. Należy uznać, iż rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami jest trwały, ale nie 
jest jeszcze nieodwracalny –istnieją widoki na powrót stron do pożycia małżeńskiego. Strony podjęły wspólnie 
terapię małżeńską –terapia jest w trakcie. Nie mamy wspólnego mieszkania. 
 
Dowód: przesłuchanie stron. 
 
Właściwość sądu. Zgodnie z art. 41k.p.c. zgodny wniosek o separację należy złożyć do sądu okręgowego 
właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż jedno z nich w 
okręgu tym nadal zamieszkuje. Z uwagi na to, że ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron jest Rzeszów, 
właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy w ……………... 



 
Opłata sądowa. Na podstawie art. 37 pkt 3ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł. 
 
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 
 

.........................................................(czytelny podpis wnioskodawcy nr 1) 
........................................................(czytelny podpis wnioskodawcy nr 2) 

 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1–odpis skrócony aktu małżeństwa; 
2)Załącznik nr 2–potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 100 zł; 
3)odpis pisma i załączników 
 
 
 


